
NAVODILA ZA VREDNOTENJE – SREDNJE STROKOVNE ŠOLE (šolsko leto 2018�19) 

SPLOŠNA NAVODILA 

Popravljalne znake pišemo na desno stran odgovora in nikoli čez odgovor dijaka. 

V testno polo ne dopisujemo pravilnih odgovorov. 

 

Če zaradi nečitljivosti ne moremo ugotoviti pravilnosti oziroma nepravilnosti odgovora, 
odgovor ovrednotimo z nič (0) točkami. 

 

Pravopisnih napak v odgovorih ne popravljamo. Priznamo tudi zapis, iz katerega lahko 
razberemo vsebinsko pravilen odgovor (»toleranca ene črke«). 

 

Ker pri vprašanjih odprtega tipa ne morejo biti navedene vse možne variante odgovorov 
dijakov, je v teh primerih potrebno s pomočjo navodil za popravljalce presoditi, ali je odgovor 
dijaka, čeprav ni zapisan z istimi besedami, strokovno sprejemljiv in odgovarja zahtevam 
naloge. 

V navodilih za vrednotenje smo s podpičjem ločili različne možne pravilne odgovore. 

 

1) 

1. a Slovensko ozemlje v A-O (z izjemo Prekmurja)/slovenske dežele iz A-O; Hrvaško (brez 
Međimurja); Slavonijo; Istro; Dalmacijo; Bosno; Hercegovino 

Za tri pravilne navedbe 2 točki 

Za dve pravilni navedbi 1 točka 

 

1. b Zagreb      1 točka 

 

1. c  C      1 točka 

 

1.d Narodno vijeće (v Zagrebu)   1 točka 

Najvišja zakonodajna oblast; razveljavitve zakonov; zunanja politika; vojaške zadeve; imenovanje 
Slovenske narodne vlade; pravica do pomilostitve; imenovanje višjih uradnikov 

Za vsako pravilno navedbo 1 točka 

Skupaj 3 točke 

 



2) 

2. a Ljubljana      1 točka 

2. b SLS      1 točka 

2. c Josip Pogačnik     1 točka 

2. d Narodno vlado je sestavljalo 12 oddelkov;12poverjeništev 1 točka 

2. e Oddelek za uk in bogočastje   1 točka 

Šole je sloveniziral; slovenščina je postala edini učni jezik; jezik šolske uprave  1 točka 

Skupaj 2 točki 

 

3) 

3. a Država ni bila mednarodno priznana; težave je imela s preskrbo; meje Države SHS so ogrožali 
spopadi z Avstrijo in Italijo; vodstvo Države SHS je bilo v tujini 

Za vsako pravilno navedbo 1 točka 

Skupaj 2 točki 

3. b Prenehala je obstajati 1. decembra 1918   1 točka 

Zaradi združitve s Kraljevino Srbijo (in Črno goro) v novo državo (Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev)
       1 točka 

Skupaj 2 točki 

 

4) 

4. a (general) Rudolf Maister    1 točka 

4. b Tri bataljone      1 točka 

4. c Zasedli so mejno črto Špilje – Radgona; južni del Štajerske (južna Štajerska); spodnji del Štajerske; 
slovenska Štajerska; Maribor z okolico     1 točka 

4. d Avstriji       1 točka 

 

5) 

5. a Londonski sporazum     1 točka 
 
5. b NE       1 točka 
 
Italijani so zasedli več, kot je predvideval sporazum (do Jesenic, Vrhnike); ustavila jih je jugoslovanska 
vojska; ustavil jih je srbski častnik (Stevan) Švabić 1 točka 
Skupaj 2 točki 
 



5. c Razoroževanje narodnih straž; ustanovitev vojaškega sodišča; cenzura za tisk; prepoved 
prestopanja demarkacijske črte; prepoved javnih zborovanj; prepoved izobešanja avstrijskih/ 
jugoslovanskih zastav; prepoved nošenja kokard; omejena svoboda gibanja (v Julijski krajini); odprava 
narodnih svetov; kaznovanje oseb, ki so delovale proti italijanskim interesom; internacije; prepoved 
ustanavljanja nekaterih društev; ukinjanje nekaterih društev 

Za vsako pravilno navedbo 1 točka 

Skupaj 2 točki 

5. d Naj se vpleteni državi medsebojno dogovorita 1 točka 

 

6) 

6. a Španska gripa      1 točka 

6. b 50�100 milijonov žrtev     1 točka 

6. c Mladi moški     1 točka 

6. d Brskajo po smetišču    1 točka 

Zaradi groznega pomanjkanja    1 točka 

Skupaj 2 točki 

6. e (Konec) leta 1919; v letu 1920; ko si države gospodarsko opomorejo od vojne; upoštevani so tudi 
odgovori, ki se nanašajo konkretno na okrevanje Nemčije 1 točka 

 

7) 

7. a Pariz       1 točka 

7. b 32 držav       1 točka 

7. c ZDA; Velika Britanija; Italija; Francija 

Za štiri pravilne navedbe  2 točki 

Za tri pravilne navedbe   1 točka 

7. d 

2; 3; 1 

Za tri pravilne navedbe 2 točki 

Za dve pravilni navedbi 1 točka 

 

8) 

8. a 132 milijard (zlatih) mark    1 točka 

Nemčija naj bi bila edina kriva za začetek vojne               1 točka 



Skupaj 2 točki 

8. b Zavračali so jo; težko so jo sprejeli; menili so, da je krivična     1 točka 

8. c 28. junij je dan, ko se je v Sarajevu zgodil atentat, ki je bil povod za prvo svetovno vojno      

1 točka 

9) 

9. a Razglasitev dneva spominjanja na padle vojake; organizacija minut molka; postavljanje 
spomenikov; postavljanje spominskih plošč; urejanja vojaških pokopališč; prenašanje kosti v kostnice; 
z državnim pokopom neznanega vojaka 

Za vsako pravilno navedbo 1 točka 

Skupaj 2 točki 

9. b Želeli so počasti spomin na vse padle vojake, ne glede na njihov čin   1 točka 

9.c Vojni veterani so bili razočarani       1 točka 

Imeli so občutek, da se padlim namenja več pozornosti kot njim, ki so številni ostali na družbenem 
obrobju; brez zaposlitve 

1 točka 

Skupaj 2 točki 

 

10) 

10. a NE; NE; DA; NE; NE; DA; DA; DA; NE; DA 

Za 10 pravilnih rešitev 5 točk; za 9 in 8 pravilnih rešitev 4 točke; za 7 in 6 pravilnih rešitev 3 točke; za 5 
in 4 pravilne rešitve 2 točki; za 3 in 2 pravilni rešitvi 1 točka 

 

11) 

11. a DINAR; JUGOKRONA 
Za vsako pravilno navedbo        1 točka 
Skupaj 2 točki 

11. b Pretirano tiskanje bankovcev med in po vojni; inflacija; umetno vzdrževan denarni sistem 

Za pravilno navedbo 1 točka 

11. c Zaradi menjave denarja v razmerju 1 : 4 v korist dinarja   1 točka 

 

12) 

12. a Da, saj je v Prekmurju v času Avstro-Ogrske potekala meja med avstrijskim in ogrskim delom 
monarhije      2 točki 

12. b Postali so manjšina; bili so izpostavljeni asimilaciji 1 točka 


